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De hekkens rond Hofstade-strand
De stevige metalen hekkens doen hun 
werk! Op Hofstade-strand wordt het 
daardoor opnieuw heerlijk toeven! 
Heel veel problemen worden met die 
afspanning opgelost.

En toch, noteer volgende “multiculturele 
verrijkingen”, buiten de hekkens: 
• parkeren op een ‘alleen lossen en 

laden’-zone;
• dwars over de mooi onderhouden 

grasperken lopen;
• langs uitgangen proberen binnen te 

geraken door een kind over poorten 
te laten klimmen;

• recht tegenover de fietsenstalling 
tóch proberen fietsen binnen de 
omheining te brengen;

• aan het loket in een onverstaanbare 
taal protesteren omdat men er 
zonder identiteitskaart niet in mag;

• halsstarrig niet begrijpen hoeveel er 
moet betaald worden; 

• kauwgom op de grond spuwen;
• als volwassene schaduw zoeken 

onder een kinderspeeltuig;
• groepsgewijs wegbreed andere 

voetpadgebruikers in de graskant 
dwingen;

• drugs dealen;
• muziek extra luid over de parking 

laten galmen;
• naast het voetpad midden op de 

autostrook lopen;
• vanuit de auto een babbeltje slaan en 

terwijl alle autoverkeer blokkeren;
• …

En dan zeggen dat ik niet erg veel gezien 
kan hebben, want mijn ogen verlieten 
amper mijn kleinkinderen.

Ik kan begrijpen dat bepaalde 
bevolkingsgroepen, geconfronteerd met 
zoveel zand en zon, heimwee krijgen naar 
hun thuisgedrag.
Maar mag ik mij dan, als Vlaming in mijn 
eigen heimat, over dergelijke zogenaamde 
‘futiliteiten’ - terwijl zelfs geen politie 
te zien is en mijn volk alles onderdanig 

MOET ondergaan – niet druk maken!?

Ik wéét het: er zijn (waarschijnlijk) 
géén moorden gepleegd, géén vrouwen 
verkracht, géén agenten ineen gehakt, 
géén priesters gekeeld of géén bommen 
ontploft…

Nog niet.
Filip Beelen

Afdelingsvoorzitter
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Eénrichtingsverkeer?
Ondanks het ingrijpend karakter 
nodigde het gemeentebestuur slechts 
een uiterst beperkte groep van 
betrokkenen uit op de infoavond over 
het éénrichtingsverkeer in centrum 
Kampenhout. Men ’vergat’ zelfs de 
gemeenteraadsleden uit te nodigen, 
in elk geval die van de oppositie. Een 
inspraakvergadering was het niet want 
de aannemer begint binnenkort met de 
werken. De bevolking staat voor schut. 
Democratisch?
Waarover gaat het? De Brouwerijstraat 
wordt éénrichting vanaf de 
Geilroedeweg tot aan de Dorpsstraat. 
Die Dorpsstraat wordt éénrichting 
samen met de Frederik Wouterslaan, de 
Gemeentehuisstraat en de Kerkstraat. 
In tegenwijzerzin. Hiermee wordt 
alle sluipverkeer vanaf de Langestraat 
ontmoedigd en afgeleid naar de 
Zeypestraat of naar de Kampenhoutse 
baan/Sint Servaesstraat. Zonder enige 
inspraak van de bewoners van deze 
straten.

Meer nog, de vrachtwagens met 
opligger, bestemd voor de bedrijven 
die gehuisvest zijn in de voormalige 
brouwerij moeten 3 keer meer een 
bocht van 90° maken om op hun 
bestemming te geraken: namelijk in 
de Dorpsstraat, in de Tritsstraat en in 
de Brouwerijstraat. Bij vertrek moeten 
ze dan ook nog eens de uiterst scherpe 
bocht nemen om van de Brouwerijstraat 
in de Dorpsstraat te geraken. Wetende 
dat overal geparkeerd wordt, zal 
verkeersellende er legio zijn.
Aan die vrachtwagens hadden noch de 
betrokken schepen noch de ontwerper 
gedacht. Amateurisme?
Vragen vanuit het publiek in verband 
met sluipverkeer via het Rood 
Klooster of om het inlassen van een 
evaluatieperiode werden door de 
CD&V schaamteloos weggelachen. 
Voor wat staat die ‘D’ ook alweer?

J.S.

U kiest toch ook?
Als gemeenteraadslid krijg ik meermaals 
als antwoord op mijn vragen aan het 
gemeentebestuur: “Ja maar, daar kunnen 
wij als gemeente niets aan doen. Dat 
wordt ons opgelegd van hogerhand.”
De gemeentebesturen zijn dus niet vrij in 
hun doen en laten… Maar wie is dan die 
“hogerhand”? Wel, diezelfde partijen die 
onze gemeente besturen en bestuurden. 
Hebben onze schepenen en burgemeester 
dan zo weinig in de pap te brokken bij 
hun eigen partij? Democratie?

U heeft als burger in 2012 en 2014 
gekozen voor een Europees Parlement, 
een Federaal Parlement, een Vlaams 
Parlement, een Provincieraad én voor een 
Gemeentebestuur.
Bent u tevreden met die stem die u 
toen uitbracht? Bent u tevreden met het 
Europees asielbeleid? Met het federaal 

islamgepamper? Het geruzie binnen de 
Vlaamse regering? De overbodige kost 
van de Provincie? De gemeentelijke 
belastingsverhoging?

In 2018 stemt U opnieuw!
 

Marleen Fannes
Gemeenteraadslid

Onder het milieuvoorwendsel een 
papierloos bestuur op poten te 
zetten gebruikte het schepencollege 
belastinggeld om voor zichzelf 
tablets aan te kopen. Om dezelfde 
reden deden ze dat ook voor de 
gemeenteraadsleden. Evenwel zonder 
dat eerst – democratisch – te hebben 
gevraagd. Het schepencollege zal 
gedacht hebben: ‘Als je de controleur 
omkoopt, kan hij niets zeggen want 
hij is in hetzelfde bedje ziek’.

Groot was onze verbazing toen zowat 
álle raadsleden effectief en zonder enig 
protest hun gratis computer gingen 
afhalen.

Het Vlaams Belang protesteerde 
en onze tablet ligt nog altijd op 
het gemeentehuis. Wij laten ons 
niet omkopen en zeker niet met 
belastingsgeld.

Maar er is meer: het voorwendsel 
klopt niet. Vroeger drukte de 
gemeente de papieren die elk 
gemeenteraadslid nodig had samen af 
op een laserprinter. Nu drukt menig 
gemeenteraadslid thuis hetzelfde af 
met zijn inktjetprinter. Het benodigde 
papier blijft quasi ongewijzigd en de 
vervuilingsgraad van de gebruikte 
inktsoort verhoogt aanzienlijk. 
Bovendien hebben zo goed als alle 
raadsleden thuis of op het werk reeds 
een tablet of laptop ter beschikking. 
Daardoor dragen die extra computers 
alleen maar bij tot nog meer vervuiling 
door plastics, (zware) metalen en dure 
(Afrikaanse) delfstoffen.
Omgekochte supervervuilers, dus. De 
schepen van milieu zweeg, de groene 
zweeg, ja zelfs de ersatz-groene van 
Open VLD zweeg!
De zilverlingen deden hun werk: 
‘Voor het geld danst den beer’.

Filip Beelen

Zilverlingen



En dit nog

Bescheidenheid siert
Adellijke titels, functies, graden, 
ereburgerschappen en noem maar op… 
persoonlijk heb ik het er niet zo op 
begrepen.
Zo ook niet op bijvoorbeeld, vooraan 
in de kerk, voorbehouden plaatsen voor 
het gemeentebestuur (met sjerp) bij de 
afscheidsviering ter ere van pater Jan.
Scheiding van kerk en staat?

Het vergevingsgebed tijdens deze viering 

stemde dan ook (hopelijk) tot nadenken:

“Mensen verdringen elkaar.
En vaak staan we mee te drummen.
Maar God doorziet ons ijdel streven.
Belijden we dan onze eigendunk, vragen 
we zijn vergeving en bidden we om een 
oprecht en nederig hart.

Heer God, vader en Zoon,
Wij zoeken aandacht en aanzien.

We krijgen graag een voorname plaats.
Over onszelf denken we niet gering.
We achten ons beter dan de anderen.
En schone schijn is ons veel waard.
Ons beter voordoen dan we zijn is onze 
natuur.
Vergeef ons dan onze opdringerigheid,
Onze verwaandheid en onoprechtheid.”

Marleen Fannes

• De activiteitenkalender van 
Kampenhout maakte reclame 
voor ‘Potjebuur’. Dat is een 
promotiecampagne voor de islam 
om op het einde van de ramadan 
een ‘nieuwe feestdag’ in het leven 
te roepen. Dat die festiviteit niets 
met Kampenhout te maken had 
was voor ons gemeentebestuur 
blijkbaar niet van belang. De islam 
promoten wel?

• Te zien aan het onkruid dat her 
en der op gemeentegronden, 
voetpaden en wegen welig 
tiert, wordt Kampenhout 
alsmaar groener. Men vindt 
zelfs maisplanten te midden van 
verkeersremmers! Dat alles is 
de fout van de Groene Europa-
aanbidders die via datzelfde Europa 
verbieden om nog te sproeien. 
Spijtig dat al die asielzoekers, 
zo hoog opgeleide ingenieurs, 
kernfysici, artsen, professoren, 
enz… zijn. Anders konden 
ze, als compensatie voor hun 
gigantisch dure ‘kost en inwoon”, 
bij voorbeeld ons Kampenhouts 
onkruid komen uittrekken.

• De sociale woningen aan de 
Tritsstraat zijn zo goed als af. Nog 
vóór de voorlopige oplevering 
plaatsvond werd er door het Vlaams 
Belang al bewoning vastgesteld in 
de huurwoningen. Ga eens kijken 
WIE daar ‘in ’t zwart’ woont en er 
één van de mooiste zichten over de 
groene Kampenhoutse beemden 
en bossen heeft. Vraag is: stonden 
DIE op de eerste plaats van de 
wachtlijst?

• Een CD&V-schepen laat heel 
Kampenhout weten dat de 
naam van de CM verandert in 
SAMANA, een samentrekking 

van ‘SAMEN’ en ‘MANA’. MANA 
staat volgens Google voor: “het 
Expertisecentrum voor Islamitische 
Culturen dat het aanspreekpunt is 
voor alles wat islam en moslims in 
Vlaanderen betreft’. Samengevat: 
hoe vrij je de moslims op? In elk geval 
niet met de merknaam ‘Christelijke 
Mutualiteit’. Ga bij een dergelijke 
mutualiteit lopen! Neem contact 
op met het Vlaams & Neutraal 
Ziekenfonds. Hoogstratenplein 
1 te 2800 Mechelen (015 28 90 
90) info@vnz.be. Veranderen van 
ziekenfonds kost niets en is in enkele 
ogenblikken gefikst.

• Een Kampenhouts meisje werd 
in de Sportoase Leuven in het 
kruis gegrepen door een groep 
‘jongeren’. Omstaanders durfden 
niet tussenbeide komen. De groep 
‘jongeren’ was te groot. Dacht je 
dat die ‘jongeren’ opgepakt werden? 
Neen: er werd gevraagd om in een 
ander gedeelte te gaan zwemmen.

• Een ander Kampenhouts meisje 
overkwam op een bus van De Lijn 
zowat hetzelfde en opnieuw durfde 
niemand ingrijpen. Eén zaak is 
zeker: het zal er niet op verbeteren: 

de N-VA, de CD&V en de Open-
VLD laten in belgië immers 
elke maand duizenden nieuwe 
‘jongeren’ binnenkomen.

• Naar jaarlijkse gewoonte verdween 
een groot deel van  de €10.000 
Kampenhoutse ontwikkelingshulp 
in de eigen zakken van de 
11.11.11.-koepel. Slechts een klein 
deeltje geraakt in de 3de wereld. Als 
men dat geld meegegeven had met 
onze pater Jan, die Kampenhout 
moest verlaten voor ‘de missies’, 
was ALLE geld waar het moest 
zijn. Ontwikkelingssamenwerking 
is oneindig simpel als je van linkse 
zakkenvullerij (een pleonasme) 
wegblijft. Dat kan zónder die 
Gemeentelijke Raad. Hij kost onze 
gemeente bovendien minstens 
€5000 werkingskosten per jaar. 
Nutteloze belastingen.

• Het postgebouw al eens 
goed bekeken? Bekijk anders 
onderstaande foto eens. Vroeger 
was het mindervalidenlogo 
overduidelijk te zien op de bel (om 
hulp te vragen). Nu kleuren ze de 
trappen felgeel. Misschien hopen 
ze zo op een mirakel?



Jihadistische aanslagen 
sinds Charlie Hebdo

7 januari 2015 
Charlie Hebdo, Frankrijk 
12 doden

14 februari 2015 
Kopenhagen, Denemarken 
1 dode

21 juni 2015 
Graz, Oostenrijk 
3 doden

13 november 2015 
Parijs, Frankrijk  
130 doden

22 maart 2016 
Brussel, België 
35 doden

14 juli 2016 
Nice, Frankrijk 
85 doden

24 juli 2016 
Reutlingen, Duitsland 
1 dode

26 juli 2016 
Saint-Etienne-du-Rouvray, 
Frankrijk 
1 dode

4 augustus 2016 
Londen, Engeland 
1 dode

Meer dan 80 procent illegalen 
blijft in het land
Vorig jaar werden welgeteld 
43.433 bevelen om het grondge-
bied te verlaten (BGV) afgeleverd. 
Minder dan 1 op 5 van deze beve-
len werd ook effectief uitgevoerd. 
Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams 
Belang bemachtigde bij het staats-
secretariaat voor asiel en migratie. 

Zolang de kans dat men een uitwij-
zingsbevel kan negeren vier keer  
groter is dan de kans op effectieve 

repatriëring, zal zich het bericht 
verspreiden dat België het land is 
waar men - eens voet aan wal ge-
zet - ook kan blijven. Het spreekt 
voor zich dat bij ongewijzigd 
beleid het leger illegalen in onze 
steden – vandaag goed voor zo’n 
200.000 mensen – nog verder 
zal aangroeien, en de N-VA van-
daag organiseert wat ze gisteren 
bestreed: een volgende collectieve 
regularisatieronde.

De tol van de welkomcultuur:  

307 doden
Charleroi, Zaventem, Nice, Parijs, 
Brussel, Würzburg, Saint-Etienne-
du-Rouvray, Magnanville, Ansbach, 
Garde-Colombe,… De lijst waar de 
afgelopen maanden een jihadis-
tisch bloedbad werd aangericht dikt 
steeds sneller aan. Sinds het drama 
van Charlie Hebdo verloren al 307 
Europeanen - bij het ter perse gaan 
van dit blad - het leven bij islamiti-
sche aanslagen.   

Wie afgelopen maanden niet op 
Mars vertoefde, weet dat de oor-
logshel van Islamitische Staat niet 
langer een ver-van-mijn-bed-show 
is. De terreurambassadeurs nestelen 
zich in onze samenleving als een 
tumor in een lichaam. De evidente 
conclusie dat het jarenlange open-
grenzenbeleid en islamgepamper 
de oorzaak zijn van deze dodelijke 
cocktail van religieus geweld en 
fanatisme, daagt al geruime tijd 
in de Dorpsstraat. In de Wetstraat 
daarentegen houdt men de kop 
stevig in het zand.

Wereldvreemde politici
Zelfs na al het leed en de tome-
loze wreedheid blijven de rege-
ringspartijen (N-VA, CD&V, VLD) 
het licht van de zon ontkennen. Zo 
vond minister-president Bourgeois 

(N-VA) het nodig om enkele dagen 
na de aanslag in Nice - waarbij 84 
mensen het leven lieten - de multi-
culturele dogma’s te bewieroken. In 
zijn kielzog gevolgd door CD&V-
voorzitter Wouter Beke. Nog voor 
de geëxecuteerde priester in het 
Noord-Franse Saint-Etienne-du-Rou-
vray ten grave werd gedragen, stak 
Beke de loftrompet over het open-
deurenbeleid van Angela Merkel. 

Politieke verantwoordelijkheid
Meer dan ooit wordt duidelijk dat 
de multiculturele utopie is verwor-
den tot een jihadistische nachtmer-
rie. De immigratie- en asielinvasie 
is de brandversneller, de islam de 
explosieve vonk. Politici die deze  
staalharde waarheid blijven ont-
kennen, zaaien zelf de kiemen van 
een volgende aanslag. 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

Een greep uit het 
islamitisch palmares op 

Europese bodem


